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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وبه نستعين وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

 يمانكتــاب األ
 . م سح ف أو القح ل  الح  –أي اليمني  –مجع ميني وهي : األميان لغة   
 . م ظ  عح تأكيد األمر احمللوف عليه بذكر م  : وهي   
د فهيي مييني أل يه قيد أك ي" واهلل ألفعلي  كيذا : " فهيي مييني و واذا قيال " واهلل ما فعلت كذا : " ال فإذا ق  

 . م عنده وهو اهلل سبحا ه وتعاىل ظ  عح هذا األمر احمللوف عليه بذكر م  
و عنيده مظ يعح د األمير احملليوف علييه بيذكر م  فإهنيا مييني لنو يه أك ي" ميا فعليت  والالت  : " واذا قال املشرك   

 . لننها ميني ليست مبحرتمة وال كفارة فيها و خبالف األوىل فإهنا حمرتمة 
واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين باهلل أو صفة من] : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى   

 [صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف 
 . تركه  على فعله أو أن يفعل ما حلف علىهو أن يرتك ما حلف : النث   
 . فلم يرتك فإن ذلك حنث" كذا وكذا واهلل ألترك   : " أو قال مث مل يفعل و" واهلل ألفعل  كذا " :فإذا قال  
ال يؤاخـــ كم اهلل بـــاللأي اـــي أيمـــانكم ولكـــن يؤاخـــ كم بمـــا  : والنفيييارة وا بييية عنيييد النيييث و لقوليييه تعييياىل  

 . عند النث  فالنفارة وا بةو اآلية  عقدتم األيمان اكفارته 
 .هي اليمني باهلل أو صفة م  صفاته أو بالقرآن أو باملصحف : واليمني اليت جتب فيها النفارة اذا حنث  
العياملني   ورب  " أو "  واخليال   " أو "  واهلل  : " أي باسم م  أمسيا  اهلل تعياىل و كيأن يقيول " : هي اليمني باهلل "  

 . " 
فإ ه ال ينون مييناً حىت ينوى أن احملليوف بيه  ع  و ل كالنرم ه ال ينصرف اىل اهللواذا كان االسم اذا أطل  فإ  

وهيو يرييد بيذلك " واليرحيم " : وهو يريد بذلك اهلل ع  و يل و أو قيال  " والنرم  " : هو اهلل ع  و ل فإذا قال 
 . اهلل ع  و ل فإهنا تنون مييناً حمرتمة جتب فيها النفارة 

 . رتمة و و ال كفارة فيها قاً موصوفاً بالنرم أو موصوفاً بالرمحة فإهنا ال تنون مييناً حم  وأما اذا أراد خملو  
أقسم بو يه اهلل أو بعليو اهلل : " فلو قال  ةسوا  كا ت صفة ذاتية أو كا ت صفة فعلي" : أو صفة م  صفاته "  

ه أو مبيثاقيه وويو ذليك و فيإن القلوب أو أقسم بضحك اهلل أو غضبه وسخطه أو بعهد على خلقه و أو ومقلب  
 .ذلك كله ميني ت نفر 
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املصيحف خمليوو والقيرآن : لجهميية و فيإن امهميية يقوليون اً ل ص  عليهما خالف" : أو بالقرآن أو باملصحف "  
 .خملوو 

القييرآن كييالم اهلل واملصييحف كييالم اهلل و فعلييى ذلييك  لييف  مييا ألهنمييا : وأهييل السيينة وامماعيية يقولييون   
 .  صفات اهلل تعاىل ألن القرآن هو كالم اهلل واملصحف هو كالم اهلل صفة م

والنيا  يطلقيون ذليك ويرييدون باآلييات هنيا اآلييات الشيرعية " أقسم بآيات اهلل : " ومثل ذلك اذا قال   
وأمييا اذا أراد بييذلك اآليييات النو ييية كالشييما والقميير والنجييوم والسييما  واألرق وغييس ذلييك فييإن القسييم ليييا 

 .رتم ألهنا ميني غس حمرتمة وهي ميني حمرحمة مبح
 .فهي ميني " واملصحف والقرآن : " اذا قال : اذن 

 املصحف فيه ما هو خملوو كاألوراو وغسها ؟: فإن قيل 

 .أن املتبادر عند اإلطالو كالم اهلل ع  و ل : فامواب 

ن اهلل عيي  و ييل ليييا ربيياً وذلييك أل؛ فهييي عبييارة ال  ييل " ورب املصييحف : " وأمييا قييول بعييس النييا  
للمصحف وامنا هو متنلم به و فهو كالم اهلل ع  و ل و وهذه العبارة امنا يقوهلا امهمية الذي  يقوليون 

 .القرآن خملوو هلل

 [ والحلف بأير اهلل محرم: ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 (اليحلف بـاهلل أو ليصـم  فاً امن كان حالإن اهلل ينهاكم أن تحلفيا بآبائكم ، أال ) :   لقوله 
 .متف  عليه 

 . (من حلف بأير اهلل اقد كفر أو أشرك) : بإسناد صحيح  –كما يف املسند والرتمذي   –وقال 

  .فاللف بغس اهلل م  الشرك األصغر وهو حمرم وال جتب فيه كفارة ميني 

 .ن هذه اليمني ليست حمرتمة فلم يفعل و فليا عليه كفارة و وذلك أل" والنيب ألفعل  : " قال  لوف

اقـــال اـــي حلفـــه  مـــنكم مـــن حلـــف) : قييال   ويييدل عليييى ذلييك ميييا يبيييت يف الصييحيحني أن النييييب 
 .بالنفارة و وتأخس البيان ع  وقت الا ة ال جيوز   ومل يأمره النيب  (ال إله إال اهلل : اليقل :  الالتب

ال تهيياك الرميية و فييإن اهلل عيي  و ييل معحظييم فييإذا وألن اليمييني هنييا ليسييت مبحرتميية و والنفييارة امنييا جتييب 
الرمة و ولذا مسيت كفيارة و فيإذا هذه أقسم به اإل سان على شي  فلم يفعل هذا الشي  فإ ه ينون قد ا تهك 

 . أحمث  مل ينفر 

 ال يؤاخ كم اهلل باللأي اي أيمانكم ولكن يؤاخ كم بما عقدتم األيمـان اكفارتـه  : قال تعالى         
 .قد م  األميان اال أن النفارة متحو هذه املؤاخذة ع  ففيه مؤاخذة على ما يي  
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 [ويشترط ليجيب الكفارة ثالثة شروط: ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 . فال جتب النفارة اال اذا توفرت هذه الشروط الثالث 

 [أن تكين اليمين منعقدة : الشرط األول : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى

  ولكن يؤاخ كم بما عقدتم األيمان   : لقوله تعاىل 

 : مث عرف اليمني املنعقدة 

 [دها على مستقبل ممكن ق  د ع  ص  وهي التي ق  : ] قال رحمه اهلل تعالىا

قصد عقدها و فإذا مل يقصد عقدها بل  رى ذلك على لسا ه م  غس قصد و فحينئيذ ال كفيارة أو  : اذن أواًل 
ال قصييد لييه وال عقييل كالسيينران أو اانييون أو الطفييل فإهنييا ال تنعقييد و ألهنييم ال قصييد هلييم فييال  ظ  ييا كييان املييتلف  
 . كفارة 

لقيلــه وكييذلك يف أصييح الييو هني و هييو املشييهور يف مييذهب اإلمييام أمحييد يف الطفييل املمييي  الييذي مل يبليي  وذلييك 
راـ  القلـم عـن : )   لقيله و و الصيب املمي  ال يؤاخذ   ولكن يؤاخ كم بما عقدتم األيمان  : تعالى 
  . ( الصبي حتى يبلغ) و ذكر منهم  (ثالثة 

واهلل ألزور يك غيداً : واهلل ال أكليم زييداً أو قيال : أي على شي  مستقبل و كأن يقيول " على مستقبل : " يا ياً 
 . فهذا على أمر مستقبل 

 . فيه سوا  كان صادقاً أو كاذباً كفارة واهلل ما زرت زيداً أما فال  : أما لو كان على أمر ماق كأن يقول 

 . ث و أما األمر املاضي فقد ا تهىن   وال  اذن البد أن ينون على أمر مستقبل وهو الذي مين  فيه الّب  

" واهلل ألطيسن بيييدي هياتني يف السييما  : " أميا اذا كييان مسيتحيالً فييال كفيارة فيييه و كيأن يقييول " ممنيي  : " يالثياً 
 .  س ممن أل ه غفال كفارة 

 . وليا فيه ما  ووو ذلك فال كفارة فيه " واهلل ألشرب  ما يف هذا النوب : " أو قال 

 . البد أن ينون ممننا و ألن املستحيل ال مين  فيه الّب والنث بل النث هو املتيق  : اذن 

 [اإن حلف على أمر ماض كاذباً عالماً اهي الأميس : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى

 . لن  ال كفارة فيها كما تقدم 

 . اذا حلف على أمر ماق  كاذباً عاملاً فهي اليمني الغمو  

وقد قرأه وهو يعلم أ ه قد قرأه وليا  اسياً فهذه هيي اليميني " واهلل ما قرأت هذا النتاب " : فلو أن ر الً قال 
 . الغمو  اليت تغما صاحبها يف اإلمث مث تغمسه يف النار 



 

 
 

 

 هـ4141 / ألولاربيع / تاريخ اإلضافة 

 

  ( مياا كتاب األ) نع  شرح زاد المستق

 هـ4132

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 

5 

 موقع يعني بدروس (الزاد)

w w w . a l - z a d . c o m 
 محد احلمد  الشيخ /فضيلة 

هور عند الفقها  وأن اليمني الغمو  هي اللف على أمر ماٍق كاذباً عاملياً و و هيو هياهر  هذا هو املش
 . كالم شيخ اإلسالم

       :قال  رضي اهلل عنهما أن رسول اهلليف صحيح البخاري م  حديث عبد اهلل ب  عمرو ب  العاص و 
ميا :  قال عبد اهلل بي  عميرو قليت  يس اإلشراك باهلل وعقيق اليالدين وقتل النفس واليمين الأم: الكبائر )

 ( .  التي يقتط  بها مال امرئ مسلم هي ايها كاذب:  اليمني الغمو  ؟ فقال 

 . وهاهر اطالو الفقها  ما ذكره املؤلف هنا 

 ن اليمني الغمو  هي ما يقتطع  ا مال أمري مسلما: و قال الصنعاين يف سبل السالم 
 .ني فا رة كاليمني الغمو قول الفقها  ألهنا مي األظهرو 

ر قصـد كقيلـه ال واهلل وبلـى الـ   يجـر  علـى لسـانه بأيـ: ولأـي اليمـين : ] قـال المؤلـف رحمـه اهلل تعـالى
 [ واهلل

أو واهلل " و " واهلل ميييا صيييار كيييذا : " مميييا جييييري عليييى لسيييان النيييا  ميييع عيييدم قصيييد اليميييني كيييأن يقيييول 
قال اهلل عـ  جيري ذلك على لسا ه و فهذه هو اليمني اليت  ووو ذلك وهو ال يقصد عقد اليمني بل" لتدخل  

كمييا يف صييحيح   –رضييي اهلل عنهيا وقالييت عاةشية ،   ال يؤاخــ كم اهلل بــاللأي اـي أيمــانكم  : وجـل ايهــا 
 " . ال واهلل بلى واهلل "  :أ  لت يف قول  "البخاري 

جييييري هييذا علييى لسيييا ه وهييذا أمييير  أن ييييتلفظ بالقسييم وهيييو ال ينييوي وال يريييد القسيييم بييل: فلغييو اليمييني 
 . مشهور عند النا  فهذا ال كفارة فيه 

 [ظن صدق نفسه ابان بخالاه يوك ا يمين عقدها : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى

وهيو يظي  صيدو  فسيه و فبيان أ يه قيد قيرأه فهيذا ال  " واهلل ما قرأت هيذا النتياب : " فلو أن ر اًل قال 
 . لننه ال يأمث وال تنون مييناً غموساً أل ه يظ  صدو  فسه كفارة عليه أل ه أمر ماٍق 

خير ليتفعل  آأن الر يل اذا حليف عليى  –خالفاً للمشهور يف املذهب  –وعند شيخ اإلسالم اب  تيمية 
 . رمه ومل يطعه فإ ه ال كفارة عليه ن  نرمه و يطيعه فلم يفعل أي مل ي  وهو يظ  أ ه ي  

وهو يظي  أ يه ينرميه بيذلك ويطيعيه فليم " دخل  داري ولتطعم  عندي واهلل لت: " فإذا قال ر ل آلخر 
 . يفعل و فالذي يقوله شيخ اإلسالم أ ه ال كفارة عليه وأ ه لغو اليمني 

 . واألحوط هو املذهب واهلل أعلم : واملشهور يف املذهب خالفه و قال الشيخ عبد الرمح  ب  سعدي 

كفارة فيها يف أصح القولني و هيو اختييار شييخ اإلسيالم و الشييخ   و أما األميان اليت يراد  ا النرامة فال
حممد ب  ابراهيم كما لو حلف عليه أن جيلا على تنرمته أو يعطيه شيئاً كرامة له و امتنع اآلخر ألن املنرحم ال 
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أشييار اىل   كمييا يبييت يف الصييحيح أن النيييب  أل ييه امنييا أراد اكرامييه بيياليمني وقييد حصييلخمالفيياً إلرادة املنيير م  ي عييد
 .أيب بنر يف الصالة ليؤمه فتأخر

 [ اال كفارة اي الجمي  : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى

 . وقد تقدم ذكر الدليل لذلك 

 [ أن يحلف مختاراً اإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه: ] الثاني : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى

 . فالشرط الثاين هو أن  لف خمتاراً أي غس منره 

ضييع السيييف علييى رأسييه ليييحلف   و فحلييف فييال  فييإن حلييف منرهيياً فييإن ميينييه ال تنعقييد و فلييو أن ر ييالً و  
العبيد  أكيرهفحييث  (إن اهلل راـ  عـن أمتـي الخطـل والنسـيان ومـا اسـتكرهيا عليـه : )   لقيلـه كفارة عليه 
 . فإ ه ال يؤاخذ على اليمني 

 [ ِحن ُث اي يمينه ال: الثالث : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى

فلميا " واهلل ألصيوم  غيداً : " ث فليو أن ر يالً قيال ن يهذا هو الشرط الثالث م  شروط و وب النفارة وهيو ال  
 . ث يف ميينه ن  وامنا جتب النفارة حيث حح و  ا  الغد صام فإ ه ال جتب عليه النفارة أل ه مل  نث 

ف على تركه أو يترك ما حلـف علـى اعلـه مختـاراً ذاكـراً بلن يفعل ما حل: ]  قال المؤلف رحمه اهلل تعالى
 ] 

 . وهو أن يفعل ما حلف على تركه أو يرتك ما حلف على فعله خمتاراً ذاكراً : هذا هو النث 

 . أما لو كان منرهاً فال حنث وحينئذ فال كفارة 

ختييار لييرتك ال يييارة فييال  ليييا مب هيولننيه م نييع ميي  هييذه ال يييارة ف" واهلل ألزور ييك غييداً : " كيأن يقييول ر ييل 
 . كفارة عليه أل ه ليا مبختار للحنث 

والبييد أن ينييون ذاكييراً فييإن كييان  اسييياً فييال حنييث و فلييو أن ر ييالً حلييف أال يييدخل دار زيييد مث دخلهييا 
 . لن  دخوله كان على سبيل النسيان فال كفارة عليه 

فوطئهيا يظنهيا " ئيت زو ييت فال يه واهلل ال وط: " وكذلك اذا كيان  ياهالً فيال حنيث و كيأن يقيول ر يل 
إن اهلل راـ  عـن أمتـي الخطـل والنسـيان ومـا اسـتكرهيا : )  قـال األخرى فيال كفيارة علييه أل يه  اهيل وقيد 

 . فاملنره والناسي واماهل غس مؤاخذ فال كفارة عليه( عليه

 . فعليه النفارة اذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله خمتاراً ذاكراً عاملاً : اذن 

 .وأما اذا فعله  اسياً أو  اهالً أو منرهاً فال كفارة 

 .  ه  نث به وان كان  اسياً أو  اهالً أو منرهاً ألن  النابلة يستثنون اللف بالطالو وبالعتاو و 
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وتقيدم النيالم علييه و وأن مي  حليف  –كميا هيو اختييار شييخ اإلسيالم   –والصحيح أ ه كساةر األمييان 
الطييالو أو العتيياو مث حنييث  اسييياً أو  يياهالً أو منرهيياً و فييالنم كييذلك كمييا هييو احييدى الروايييات عيي  علييى 

 . اإلمام أمحد واختيار شيخ اإلسالم 

 [ اإن اعل مكرهاً أو ناسياً اال كفارة : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى

 كما تقدم

 [ إن شاء اهلل لم يحنث  رةف  ك  ومن قال اي يمين مُ : ] قال المؤلف رحمه اهلل تعالى

ان : " فم  قال يف كل ميني منفرة و كاليمني باهلل أو الظهار أو النذر فنل هيذه أمييان منفيرة و فيإذا قيال فيهيا 
 . مل  نث وعليه فال كفارة  " شا  اهلل

ليم زييداً ان واهلل ال أك: " أو قيال " مريضي أن أصيوم سينة ان شيا  اهلل اهلل  ىن شفاهلل علي : " فإذا قال ر ل 
فهذه أميان منفرة قد علقت باملشيئة " ان فعلت كذا فأ ت علي كظهر أمي ان شا  اهلل : " أو قال " شا  اهلل 

 . فال حنث وعليه فال كفارة

: مـن حلـف علـى يمـين اقـال : ) قال   النبي ما يبت عند اخلمسة بإسناد صيحيح أن : ويدل على ذلك 
على ميني م  األميان املنفرة فقيال ان شيا  اهلل مل  نيث و أي قاهليا تعليقياً فم  حلف  (إن شاء اهلل لم يحنث 

 . 

 . وأما ان قاهلا  قيقاً أو سحب   لسان أو تّبكاً فإ ه  نث 

 . فاملراد مىت ما عل  احمللوف عليه مبشيئة اهلل وارادته النو ية فإ ه ال حنث عليه 

فمييىت مييا علقييه . اإلرادة النو ييية اليييت هييي مبعيي  املشيييئة  وأراد بييذلك" ان أراد اهلل : " وكييذلك لييو قييال 
 . باملشيئة باللفظ أو باملع  فإن النم يثبت على ما تقدم 

 (اقـال ) :  متصيالً حقيقية أو حنمياً و لقوليه  –" ان شيا  اهلل : " أي قوليه " ويشرتط أن ينيون االسيتثنا  
 . والفا  تفيد التعقيب 

 " .  ال أكلم زيداً ان شا  اهلل واهلل: " كقوله " حقيقة  "

 " . ان شا  اهلل : فيسعل أو يعطا مث يقول " واهلل ال أكلم زيداً : " كأن يقول " أو حنماً  "

 .ويشرتط أن يتلفظ باالستثنا  و لظاهر الديث
 . فإن مل يتلفظ به بأن  وى يف قلبه فإ ه  نث ان فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله 

 : وهل يشرتط أن ينوي االستثنا  أينا  تلفظه باملستث  منه أم ال يشرتط ذلك قوالن ألهل العلم 

قل : فقيل له " واهلل ال أكلم زيداً : " أ ه يشرتط ذلك و وعليه فلو أن ر الً قال : املشهور يف املذهب 
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 . ترك ما حلف على فعله  ان شا  اهلل فإ ه  نث و ان فعل ما حلف على تركه أو: ان شا  اهلل فقال 

وهيو ميذهب ماليك و وميذهب أمحيد ومتقيدمي أصيحابه كميا قيال ذليك شييخ : والقول الثاين يف املسألة 
 .أ ه ال يشرتط ذلك وهو هاهر الديث: اإلسالم اب  تيمية وهو اختياره 

وفيييه أن مييا يبييت يف صييحيح البخيياري وغييسه يف قصيية ميييني  يييب اهلل سييليمان عليييه السييالم : ويييدل عليييه 
( لـم يحنـث " إن شـاء اهلل : لي قال  ) :قال   النبي قل ان شا  اهلل و فلم يقل و وفيه أن : امللك قال له 

 . 

 فإن شك هل استث  أم ال فما النم ؟ 

 مث قال وال أدري هل استثنيت فقلت ان شا  اهلل أم ال ؟ " واهلل ال أكلم زيداً سنة : " ر ل قال 

 . دم االستثنا  و و هو املذهباألصل هو ع: فنقول 

أن ذلك حيث مل ين  م  عادة هذا الالف االسيتثنا  فيإن كيان مي  : واختار شيخ اإلسالم اب  تيمية 
و وهيذا مي  بياب تغلييب الظياهر عليى األصيل هـي الصـحي  أ ت قد استثنيت وهيذا : عادته االستثنا  و فنقول 

 .اهر فإذا تعارق عند ا الظاهر واألصل فإ نا  ر ح الظ
كميييا تقيييدم يف مسيييألة سيييابقة و ليييو أن أميييرآة ادعيييت أن زو هيييا ال ينفييي  عليهيييا ومل تيييأت ببينييية فيييإن 
األصييل معهييا و لنيي  الظيياهر اييالف قوهلييا ألن الظيياهر أ ييه ينفيي  عليهييا فهنييا كييذلك فهييذا ميي  بيياب تيير يح 

 .الظاهر على األصل
  ]خيراً يسن الحنث اي اليمين إذا كان  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى

اذا كيييان النيييث خيييساً و كيييأن  ليييف عليييى تيييرك أمييير مسيييتحب أو فعيييل منيييروه فيسييي  ليييه أن  نيييث مليييا يبيييت يف 
وإذا حلفــ  علــى يمــين ارأيــ   يرهــا : ) بيي  مسييرة رضييي اهلل عنييه   قييال لعبييد الييرمح الصييحيحني أن النيييب 

اكفر عـن : ) ظ يف الصحيحني هذا لفظ البخاري و واللف (خيرًا منها الت ال   هي خير وكفر عن يمينك 
 .(كفر عن يمينك ثم ائ  ال   هي خيرا: ) ويف أيب داود بإسناد صحيح  (ائ  ال   هي خير  ويمينك 
مىت كان اخلس يف النث فهو املستحب وينفر ع  ميينه ان شا  قبل النث وان شا  بعده كما يدل : اذن 

 .عليه الديث املتقدم 
 .ٍذ تنون  ح ل ة ميينه و واذا كفر بعد النث فتنون كفارة فإذا كفر قبل النث فحينئ

ه قطيعيية رمحييه أو عقييوو والديييه فيييوقييد ينييون النييث وا بيياً اذا كا ييت اخلسييية وا بيية و فلييو أن ر ييالً حلييف مبييا 
 .جيب عليك أن  نث وأن تصل رمحك وتّب  والديك : فنقول 

 . وكذلك اذا حلف على فعل حمرم فإ ه جيب عليه النث
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 .وقد ينون النث حمرماً  
فلييو أن ر ييالً حلييف أال يفعييل األميير احملييرم الفييالين و كييأن  لييف أال  يشييرب الييدخان أو أال  ييي ين أو غييس 

 .ذلك فيجب عليه أال  نث يف ميينه 
 : واذا كييان احمللييوف عليييه مباحيياً فييإن شييا  حنييث وان شييا  حفييظ ميينييه و واألفضييل حفييظ اليمييني لقوليييه تعييياىل

 . واحفظيا أيمانكم 
 : قال  وابرار املق سم حٌ  للمسلم و فقد يبت يف البخاري وغسه يف حقوو املسلم على املسلم أن النيب 

 وهل هو وا ب أم ال ؟: و فإبرار املقسم مشروع ( وإبرار المقسم ) 
 .أ ه ليا بوا ب : املشهور يف املذهب 

 و أمييا اذا كييان عليى عاميية النييا  فيال و وهييذا حيييث مل واختيار شيييخ اإلسييالم و وبيه ان كييان علييى معيني  
يرتتب على ذلك مفسدة أو فوات مصلحة فلو أقسم عليه مبيا يرتتيب علييه امث كيأن يقسيم علييه بقطيعية رمحيه أو 

 .بعقوو والديه أو وو ذلك فال يّب  قسمه 
أو لبـاس أو  يـرل لـم يحـرم  ومن حرم حالالً سيى زوجته من أمٍة أو طعام [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى
  ]وتل مه كفارة يمين إن اعله 

 " .أ ت علي حرام : " كأن يقول ألمته : م  حرم حالالً م  أمة 
 " .هو علي حرام : " أو قال يف طعام معني 
فإ يه ال  يرم علييه شيي  مي  ذليك و وتل ميه كفيارة مييني ان " . هو علي حيرام : " أو قال يف لبا  معني 

لن أعيد و شرب  عسالً عند زينب بن  جحش: ) كما يف الصحيحني  ا قال النيب مل –تعاىل فعله لقوله 
ياأيها النبي لم تحرم ما أحل اهلل لك تبتأي مرضـات أزواجـك واهلل  فـير رحـيم ،  : قال سبحا ه  –( له 

 . ة ميني فمىت ما حرم حالالً مباحاً مث فعل ما حرمه فعليه كفار .  قد ارض اهلل تحلة أيمانكم 
ميا اذا حيرم زو تيه و وذليك ألن  يرم ال و ية يف املشيهور يف امليذهب ه هيار و وتقيدم : لن  اسيتث  املؤليف هنيا 

 .البحث يف هذه املسألة يف كتاب الظ هار 
 : مسللة 

اذا قييال ر ييل هيييو يهييودي أو  صيييراين ان فعييل كييذا فهيييي يف حنييم اليميييني وهييذه األلفييا  حمرمييية كمييا ورد ذليييك 
، اإن من حلف اقال إني بر ء من اإلسالم: ) قال  ث الصحيحة و ففي سن  أيب داود أن النيب األحادي

 .والديث صحيح ( كان كاذباً اهي كما قال ، وإن كان صادقاً الن يرج  إلى اإلسالم سالماً 
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 اصل
و كسيتهم أو عتـ  يخير من ل مته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أ [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى

  ]رقبة 
س  مي  ل متيه كفيارة مييني بيني هيذه اخل يالل اليثالث  ان شيا  أطعيم عشيرة مسياكني وان شيا  كسياهم وان شيا  : ا 

اكفارته إطعام عشـرة مسـاكين مـن أوسـ  مـا تطعمـين أهلـيكم أو كسـيتهم أو  : لقوله تعاىل . أعت  رقبة 
   تحرير رقبة

 .هيهذا للتيسس وملا كان للتيسس كان اخليار هنا خيار تشوهو خمس بني هذه الثالث و و 
 .وأما اذا كان التخيس للمصلحة فال ينون للتشهي بل ينون على حسب املصلحة 

أن ي طعيم اا يية أو ةسية أو واحيداً   ةيهواذا اختار اإلطعام فيجب علييه أن يطعيم عشيرة مسياكني فيال جي
 أعطى مسنيناً واحداً طعام عشرة مساكني أو أطعم مسنيناً عشيرة وان كان الطعام طعام عشرة و فلو أن ر الً 

 :أيام فإ ه ال جي ةه ذلك و خالفاً أليب حنيفة و وو فاقاً للجمهور لظاهر اآلية النرمية ألن اهلل قال 
   اكفارته إطعام عشرة مساكين . 

ان مل جييد يف البليد اال مسينيناً فإن مل جيد عشرة مساكني وو د ةسة مساكني و فهيل يطعمهيم طعيام ييومني و 
 واحداً فهل له أن يطعمه عشرة أيام ؟

 :قوالن ألهل العلم 
 .أن ذلك ال جي ةه و وذلك لظاهر النص : القول األول 
 . أن ذلك جي ةه و وهذا هو املشهور يف املذهب : القول الثاين 

املنصيوص علييه ميع عيدم القيدرة   فيما يظهر يل أل ه مل جيد عشرة فأ  أ دو ه وهيو مبعي  – وه ا أقيى
. 

وسوا  أطعمهم طعاماً قد صنعه هلم أو أطعم كل مسنني  صيف صياع مي  متير وويوه أو ربيع صياع مي  قميح أو 
 .م  األرزتقريباً كيلو  رام يالية  يف مساةل سابقة و و الصاع يساوي  -كما تقدم ذكر اآليار   -أرز 
هور يف املييذهب أ ييه جيييب عليييه يييوب جييي ر يف الصييالة للر ييل و فييإذا اختييار النسييوة و فاملشيي" : أو كسييو م " 

 .وللمرأة درع وةار جي ر يف الصالة
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بييل مييا مسييي كسييوة وان مل ينييف كالعماميية مييثالً و فييإن ذلييك جييي ر وهييذا ضييعيف و : قييال الشييافعية 
 .بلة فنما أ نا  و ب يف اإلطعام ما ينفي و فنذلك يف النسوة ما تنفي فاألههر ما ذهب اليه النا

ان مر يييع ذليييك اىل العيييرف فينسيييوهم مبيييا كيييان هيييو الوسييي  يف عيييرف النيييا  لنيييان قويييياً و : وليييو قييييل 
 .والوس  يف عرفنا الثوب والعمامة

 . أو تحرير رقبة  : لقوله تعاىل " : أو عت  رقبة " 
ت أخييرى و ويشييرتط فيهييا اإلميييان و كمييا تقييدم يف املسيياةل السييابقة ألن اهلل عيي  و ييل قييد قي ييدها يف آيييا

 .وحينئٍذ  مل املطل  على املقيد 
 .( أعتقها اإنها مؤمنة : ) قال  يبت يف مسلم أن النيب  و ملا
 .جيب أن تنون الرقبة مؤمنة و وقد تقدم النالم على تفصيل ذلك يف كفارة الظ هار : اذن 

  ]اإن لم يجد اصيام ثالثة أيام متتابعة  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
رواهييا ابيي   رييير وغييسه بإسييناد صييحيح و فهييي   اصــيام ثالثــة أيــام متتابعــات : قييرا ة ابيي  مسييعود ل

 .حجة ألهنا قرا ة وهو قول اممهور 
اصـيام ثالثـة  : وهو مذهب مالك أ ه جي ةه أن يصومها متفرقة إلطالو اآليية النرميية : والقول الثاين 

 . على الصيام يف النفارات كنفارة الظهار  األول ؛ ملا تقدم و وقياساً  والراج  أيام 
وكثييس ميي  العييوام يشييرعون بالصيييام قبييل اإلطعييام و وهييم قييادرون علييى اإلطعييام أو النسييوة أو التحرييير و 

اكفارتـه إطعــام عشـرة مسـاكين مـن أوسـ  مـا تطعمــين  : وهيذا الصييام ال جيي ةهم و ألن اهلل عي  و يل قيال 
 .   من لم يجد اصيام ثالثة أيامأهليكم أو كسيتهم أو تحرير رقبة ا

ومـن ل متـه أيمـان قبـل التكفيـر ميجبهـا واحـد اعليـه كفـارة واحـدة ، وإن  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
  ]اختلف ميجبها كظهار ويمين باهلل ل مال ولم يتداخال 

 :هنا صور هلذه املسألة 
واهلل ال : " تعييييدد و كييييأن يقييييول أن تنييييون اليمييييني واحييييدة و واحمللييييوف عليييييه م: الصييييورة األوىل 

فإن أكيل وشيرب و يام فعلييه كفيارة واحيدة و قيوالً واحيداً ألن اليميني " أكلت اليوم وال شربت وال منت 
 .ميني واحدة 

واهلل ال  : " أن تنيييون األمييييان متعيييددة و واحملليييوف علييييه متعيييدد و كيييأن يقيييول : الصيييورة الثا يييية 
 " .اهلل ال كلمت بنراً كلمت زيداً و واهلل ال كلمت عمراً و و 
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ألهنا م   نا : فاملشهور يف مذهب اإلمام أمحد أ ه ان مل ينفر فتجب كفارة واحدة و قالوا 
واهلل : " هو ما جيب يف النفارة و فإذا قال " بفتح اميم " واحد و فالنفارات هنا مو بها واحد واملو حب 

اكني أو كسو م أو  رير رقبة فإن مل جيد فصيام فحنث فعليه كفارة وهي اطعام عشرة مس" ما كلمت زيداً 
واهلل ال  : " فحنث فنذلك و أو قال " واهلل ال كلمت عمرًا : " يالية أيام متتابعات و وكذلك ان قال 

 .فحنث فنذلك " كلمت بنراً 

عليييه أن :رواييية عيي  اإلمييام أمحييد واختيييار شيييخ اإلسييالم ابيي  تيمييية  وهييو مييذهب اممهييور و: والقييول الثيياين 
 .لنل ميني كفارة 

ففييي املثييال املتقييدم اذا كلييم زيييداً وعمييراً فعليييه كفارتييان ألن األميييان متعييددة و فهييذه ميييني وهييذه ميييني 
 .وهذه ميني وهاهر اآلية أن لنل ميني كفارة و وهذا هو القول الرا ح يف املسألة 

ب هيا خمتليف فيجيب علييه لنيل مييني كفيار : الصيورة الثالثية  واهلل ال  : " ة كيأن يقيول أن ينيون مو ح
أن  ييذٌر علييي ان شييفى اهلل مريضييي " و " ان فعلييت كييذا فييامرأك علييي كظهيير أمييي "  و" كلمييت زيييداً 
 .مو بها خمتلف فهذه أميان خمتلفة و" أذبح   وراً 
ان فعلت كيذا : " كفارة ذلك هي كفارة اليمني و وتقدمت ووقوله " واهلل ال كلمت زيداً : " فقوله 

فنفار يييا فتليييف فهيييي  ريييير رقبييية فيييإن مل جييييد فصييييام شيييهري  متتيييابعني فيييإن مل " ليييي كظهييير أميييي فيييامرأك ع
 .يستطع فإطعام ستني مسنيناً 

 .فمو بها خمتلف وهو ذبح ام ور "  ذٌر علي ان شفى اهلل مريضي أن أذبح   وراً : " وقوله 
 .خالف فيه بني أهل العلم ال جي ةه أن ينفر كفارة واحدة ألن املو ب خمتلف وهذا ال : اذن 
فهيذا تأكييد فلييا فييه اال كفيارة " واهلل ال كلمت زيداً واهلل ال كلميت زييداً واهلل ال كلميت زييداً : " وأما لو قال 

 .واحدة
 : عود اىل كالم املؤلف 

  ]من ل مته أيمان قبل التكفير ميجبها واحد اعليه كفارة واحدة  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
 .فهذا قيد " قبل التنفس : " ذا هو املذهب و وتقدم أن الرا ح خالفه و لن  هنا قال ه

 .د التنفس فإهنا تل مه كفارة أخرى عأما اذا كان ب
فنلييم اليييوم عمييراً و وكفيير عيي  ميينييه و فلمييا  " واهلل ال كلمييت عمييراً و واهلل ال كلمييت زيييداً : " فلييو أن ر ييالً قييال 

 .فتجب عليه النفارة  كان م  الغد كّلم زيداً 
  ]وإذا اختلف ميجبها كظهار ويمين باهلل ل مال ولم يتداخال  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى       
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 .ال خالف فيه  –كما تقدم   –وهذا 
 :مسللة 

و مليذهبث و هيو موسير  مل جي ةيه و هيذا هيو ان يوعلييه فليو صيام قبيل النيث لفقيره مث حح و ث ن يووقت الو وب ال  
ت ميينيه فيال حنيث و ل يأ يه جي ةيه أل يه كيان فرضيه و قيد فعليه فيأ  أ و بيرر مي  الوا يب ألن النفيارة حح  ظهراألو

 .اختاره أكثر النابلة
 :مسللة 

  .ألن الوا بات على الفور؛ و جتب كفارة اليمني و النذر على الفور اذا حنث هذا هو املشهور يف املذهب 
 باب جام  األيمان

  ]يُرج  اي األيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ  [: اهلل تعالى  قال المؤلف رحمه 
وهيذا ( مـا نـيى  امـرئمال بالنيات وإنما لكـل عإنما األ: )  قوليه لير ع يف أميان الالفني اىل  ية الالف 

 . باتفاو العلما  
  ]إذا احتملها اللفظ  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . فبات  ت السما  وكان ينوي بالسقف السما   "لليلة  ت سقف اواهلل ألبيَتح   ": كأن يقول ر ل 
وكيان ينيوي بيالفرا  األرق و فبيات عليى األرق فإ يه ال  نيث و أل يه قيد " بيَت  عليى فيرا  ألواهلل : " أو قال 

 .  وى ذلك و واللفظ  تمل ذلك 
ال  اأ يوي بيذلك الليث ميثالً و فهيذ: ويقيول " كيل اخلبي  آ ال واهلل: " أما اذا كان اللفظ ال  تملها و كأن يقيول 

 .  تمله اللفظ 
 . البد أن  تمله اللفظ و ألن اللفظ اذا مل  تمله صارت  ية جمردة : اذن 
  ]اإن عدم  النية رج  إلى سبب اليمين وما ه ي جها   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . أ ا مل أ و شيئاً فنظر ا فإذا لليمني سبب قد هحي جها : قال ما  يتك ؟ : فإذا حلف و فقلنا 
والذي هيج ذلك عنده أمر وقيع بينيه وبينيه فيأراد  رب يف بيت فالن ما ً شواهلل ال أ: " لو أن ر الً قال ف

ن ة و فلو أكل عنده طعاماً فإ ه  نث أل ه ال يرييد خصيوص امليا  وامنيا يرييد عميوم ميا  يلحقيه أال ينون له عليه م 
 . و و مثله لو قال ألقضني حقك غداً فقضاه اليومبه املنة م  طعام أو شراب يف داره 

 . يني و ولذا عفإذا مل ين  هناك  ية للحالف وال سبب هيجها فإ نا  ر ع اىل الت
  ]اإن عدم ذلك رج  إلى التعيين  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . سمالوذلك ألن التعيني أبل  م  ا
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وأشيرت اىل زييد و فياألخس أبلي  و والتعييني أبلي  " ال تنرم هذا : " وقلت " ال تنرم زيداً : " فإذا قلت 
 . سم على املسمى أل ه ينفي اإل ام بالنلية فال ينون هناك أي ا ام الل م  ادأ و

 : يني أمثلة فقال عأي للت –مث ضرب لذلك 
  ] لبس  ه ا القمي  اإذا حلف ال [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . ومل ينو شيئاً ومل ين  هناك سبب هيج اليمني " واهلل ال ألبا هذا القميص : " فإذا قال 
  ]حنث ..... اجعله سراويل أو عمامة أو رداء ولبسه  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . ألن العني باقية 
  ]ي اصار شيخاً أوال كلم  ه ا الصب [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . فإ ه  نث بذلك ألن العني باقية فصار شيخاً أي كبس الس  و فنلمه" واهلل ال أكلم هذا الصيب : "اذا قال 
أو زوجة االن ه ل أو صديقه االناً أو ممليكه سعيداً ا ال  ال وجية أو  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

  ]الملك أو الصداقة ثم كلمهم  
فطلقها زيد مث كلمهيا فإ يه  نيث ألن العيني باقيية وال  يية وال سيبب " واهلل ال أكلم زو ة زيد هذه "  :فإذا قال 
 . يهيج 

واذا زال امللك يف العبد فنلمه بعد ذلك و فنذلك  نث أو زالت الصداقة بينيه وبيني صيديقه فنيذلك 
 .  نث أل ه ال سبب وال  ية و والعني باقية 

  ]أو ال أكل  لحم ه ا الحمل اصار كبشاً  [: تعالى قال المؤلف رحمه اهلل  
 . ألن العني باقية  
  ]أو ه ا الرطب اصار تمراً أو دبساً أو خالً   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . فإذا أكله فإ ه  نث ألن العني باقية 
  ]أو ه ا اللبن اصار جبناً  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . فصار  بناً فإذا أكله فإ ه  نث ألن العني باقية " أشرب هذا اللث ال واهلل : " أي قال 
  ]كاً أو نحيل ش  ك  أو   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . ك هو أن تنسر النطة مث تطبخ باللث وهو ما  سميه و  بامريش ش  النح 
  ]الكل  ثم أكله حنث اي [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 . ألن العني باقية 
  ]إال أن يني  مادام على تلك الصفة  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
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 . وال  تاج اىل هذا االستثنا  و ألن هذا الشرط معلوم أوالً 
 . ان واإليضاح بيلن  هنا لل(  ية الالف اىل ير ع يف األميان : ) حيث قال  

ة زيٍد وهو ينوي أهنا مادامت على تليك الصيفة حييث اهنيا زو ية ل ييد و أواهلل ال كلمت امر : " فإذا قال 
 . فإذا طلقها زيد فنلمها بعد ذلك فال حنث 

ا ه اذا حلف ال يليبا قميصياً ومل يني  هنياك  يية وال سيبب هييج اليميني : القول الثاين يف أصل املسألة 
وذلييك . فإ ييه ال  نييث  –شيييخاً وهنييذا فجعييل القميييص عماميية أو سييراويالً و أو حلييف ال ينلييم الصيييب فصييار 

سيييم فأكليييه  بنييياً فيييإن اال" أشيييرب هيييذا الليييث ال واهلل : " الوصيييف و فإ يييه اذا قيييال  و كيييذاألن االسيييم قيييد زال 
 والوصف قد زاال 

 . واهلل أعلم  وه ا ايما يظهر أقيىو .السابقةالال  هذهال اويبعد أن ينون قد قصد 
 اصل 

  ]اإن ُعدم ذلك  [: ى قال المؤلف رحمه اهلل تعال 
 .نييعتفال  ية وال سبب يهيج وال 

شـرعي وحقيقـي وعراـي ، : رج  إلى ما يتناوله االسم وهي ثالثة ] : قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . [ما له ميضيع اي الشرع وميضيع اي اللأة : االشرعي 

عليييى القيييول  –اللغييية اليييدعا   كالصيييالة و فإهنيييا هليييا موضيييوع يف الشيييرع وهليييا موضيييوع يف اللغييية و فهيييي يف
 . ويف الشرع العبادة املعروفة  –املشهور 

  ]االمطل  ينصرف إلى الميضيع الشرعي الصحي   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
فهييذا مطليي  فينصييرف اىل املوضييوع الشييرعي وهييو الييج " واهلل ألحجيي  هييذه السيينة : " فييإذا أطليي  فقييال 

 . الصحيح ال الفاسد 
  ]عقد عقداً ااسداً ااإذا حلف ال يبي  وال ينك   [: مؤلف رحمه اهلل تعالى قال ال 

فعقيد " بنييت ا نيح واهلل ال أ  : " واهلل ال أبييع هيذه العيني أو واهلل ال أ  ير  أو قيال : " فلو أن ر اًل قيال 
إلطيالو هيو العقيد الصيحيح عقداً فاسداً يف البيع أو يف اإل ارة أو يف النناح فإ ه ال  نث ؛ ألن املتبادر عند ا

 . ال العقد الفاسد 
 . فأ رها حا ة ةر و فإ ه ال  نث ألن هذه اإل ارة فاسدة " واهلل ال أ  ر داري : " فإذا قال 

وإن قيــد يمينــه بمــا يمنــ  الصــحة كــلن حلــف ال يبيــ  الخمــر أو الحــر  [: قــال المؤلــف رحمــه اهلل تعــالى 
  ]صيرل العقد  بحنث 
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 .مه يتعذر محله على العقد الصحيحكال نذلك أل فباع ةراً و فإ ه  نث و" هلل ال أبيع اخلمر وا: "فإذا قال 
  

  ]على حقيقته  لهي ال   لم يألب مجاز : والحقيقي  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 " . هو اللفظ املستعمل يف أول ما وضع له يف اللغة : " ح أن يقال وضواأل

ــداً   [:  تعــالى قــال المؤلــف رحمــه اهلل كــاللحم ، اــإن حلــف ال يلكــل اللحــم الكــل شــحماً أو مخــاً أو كب
 [ونحيل لم يحنث

 . ألن اسم اللحم ال يتناول املخ والنبد والشحم ووو ذلك اال بينة ا تناب الدسم 
وإن حلــف ال يلكــل ُأدمــاً حنــث بلكــل البــيم والتمــر والملــ  والخــل  [: قــال المؤلــف رحمــه اهلل تعــالى 

  ]به  بغصطيتين ونحيل وكل ما يُ وال  
 . األ د م هو ما  رت العادة بأكل اخلب  به سوا  كان مطبوخاً أم ال  

فأكل البيس مع اخلب  فإ ه ينون قد حنث و أو أكله بيالتمر أو املليح " واهلل ال آكل أدماً : " فإذا قال 
 .  نث وذلك أل ه قد تحأحد م به فإ ه  –أي يغما به  –به  ب صطأو اخلل أو ال يتون وووه وكل ما ي  

  ]وال يلبس شيئاً البس ثيباً  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
 . فإ ه  نث ألن الثوب شي  ملبو  يف القيقة اللغوية 

  ]ناً يش  ج  أو أو درعاً  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
 . وهو  وع م  الدروع 

  ]و نعالً حنث أ [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
 .  أل ه قد لبا شيئاً ؛ والثوب ملبو  يف القيقة اللغوية والعرفية أيضاً 

وإن حلــف ال يكلــم إنســاناً حنــث بكــالم كــل إنســان وال يفعــل  [: قــال المؤلــف رحمــه اهلل تعــالى  
  ]ل من اعله حنث يك  اشيئاً 

وهيم  محلقين رؤوسـكم  :  ع  و ل قال فإذا حلف ال يفعل شيئاً فوكل م  يفعله فإ ه  نث ولذا فإن اهلل
 . فدل على أن الفعل يضاف اىل م  ف عل عنهل  هلم يف الغالب ال  لقوهنا بأ فسهم و وامنا    

  ]إال أن يني  مباشرته بنفسه  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  
فوكيل مي  يذ يه فإ يه ال وهيو ينيوي بيذلك مباشيرته بنفسيه و " واهلل ال أذبح هذا النيبش : " كأن يقول 

 . ألن لفظه  تمله  نث 
  ]والعراي  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى         
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 . والعريف مقدم على اللغوي 
  ]األب الحقيقة  لهر مجاز تما اش [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

 ر  ح م  قصد الحالفني 
  .ولذا كان هو املقدم أل ه هو املتبادر و وهو امل

 
  ]وية اكالر   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى  

و وكيييان هيييذا  ةميييل ي سيييتقى علييييه و مث أطلييي  مييي  بييياب ااييياز عليييى املييي ادهيييو ام: ويييية يف أصيييل اللغييية االر 
 . اإلطالو هو الغالب
 . فاشرتى م ادة فإ ه  نث ألن هذا هو املتبادر م  لفظه " وية اواهلل ال أشرتي ر : " فلو قال 

  ]والأائ  ونحيهما  [: لف رحمه اهلل تعالى قال المؤ  
 . املنان املنخفس و مث أطل  وغلب على اخلارج م  الدبر : الغاة  يف أصل اللغة 

اتتعلـــ  اليمــين بـــالعرف ، اـــإذا حلــف علـــى وطء زوجتـــه أو وطء داٍر  [: قــال المؤلـــف رحمــه اهلل تعـــالى 
  ]ها وبدخيل الدار عه بجمانمييتعلق  

مييا الييذي  علنييم  ملييون : " فجامعهييا و فإ ييه  نييث و فييإن قييال " واهلل ال أطييأ زو يييت : " ال فلييو أن ر ييالً قيي
أ يا  : فنقيول ليه هيذا هيو املتبيادر مي  اللفيظ و لني  ليو قيال " على امماع ميع أ يه ي طلي  عليى وط  القيدم  الوط 

 .بعة و والنية هي املرتبة األوىل ونم بالنية ألن هذه هي املرتبة الرا: كنت أ وي أال  أطأها بقدمي و فحينئٍذ 
 .وليا املراد أ ه يطأ الدار بقدمهفاملتبادر م  اللفظ ع رفاً هو الدخول و " واهلل ال أط  دار فالن : "واذا قال 

كاً اـي  يـرل كمـن حلـف أال يلكـل سـمناً سـتهل  مُ وإن حلـف ال يلكـل شـيئاً الكلـه  [: قال رحمه اهلل تعـالى  
  ] يظهر ايه طعمه اً ايه سمن الصبيخالكل 

 سييتحهلحك يف الشيي  و ييوده كعدميهو ولييذا قيال النيييب 
المــاء طهــير ال : )  فإ يه ال  نييث وذليك ألن امل

 .وأل ه ال يسمى مسناً  (ينجسه شيء 
  ]أو ال يلكل بيضاً الكل ناطفاً ال يحنث  [: قال رحمه اهلل تعالى   

 . وع م  اللوى : والناطف 
 :هاهراً فيه فإ ه  نث ولذا قال  لن  ان كان طعم البيس

  ]عليه حنث   فلي حوإن ظهر ايه طعم شيء من الم [: رحمه اهلل تعالى   
 .أل ه حينئٍذ ال ينون و وده كعدمه 
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 اصل 
فعل شيئاً ككالم زيٍد ودخيل داٍر ونحيها افعله مكرهاً لم يوإن حلف ال  [: قال رحمه اهلل تعالى   

  ]يحنث 
قدمت أل ه م  شروط و وب النفارة أن ينون خمتياراً و ومي  شيروط يبيوت النيث و أن وهذه املسألة ت

 .ينون خمتاراً وهو هنا ليا مبختار 
يقصــد منعــه كال وجــة واليلــد أن ال ممــن وإن حلــف علــى نفســه أو  يــرل  [: قــال رحمــه اهلل تعــالى   

  ]ق  ايفعل شيئاً افعله ناسياً أو جاهالً حنث اي الطالق والعتاق 
فيييإذا حليييف عليييى  فسيييه أال يفعيييل شييييئاً ففعليييه  اسيييياً أو  ييياهالً أو منرهييياً فإ يييه ال حنيييث علييييه اال يف 

 . -يف املذهب  –الطالو والعتاو 
أ يه ال  نيث أيضيًا ح : والصحيح ما تقدم وهو اختيار شيخ اإلسالم واحيدى اليروايتني عي  اإلميام أمحيد 

 .ساب   وعليه تدل آيار الصحابة كما تقدم ذكره يف در 
كييذلك اذا حلييف علييى ميي   ييرت العييادة أ ييه يطيعييه وميتنييع  لفييه كال و يية والولييد ووو ييا و كييأن يقييول 

 .فصاحبه  اسياً أو  اهالً أو منرهاً و فإن الالف ال  نث " واهلل ال تصاحث فال اً : " البنه 
اً أو  يياهالً فإهنييا علييى ان صييحبت فال يياً فيي و يت طييال  أو فعبييدي حييرً فصيياحبحه  اسييي: " واذا قييال لييه 

 .ال تطل  أل ه مل  نث  الصحي املذهب تطل  و وعلى القول 
  ]عله حنث مطلقاً فأو على من ال يمتن  بيمينه كسلطان أو  يرل ا [: قال رحمه اهلل تعالى   

ا واهلل ال تفعلي  كيذ: يمينه كسلطان أو أ نييب كيأن يقيول أل نييب بفلو أن ر اًل حلف على م  ال ميتنع 
 نيث مطلقياً سيوا  كيان احملليوف علييه  اسيياً أو  ياهالً  فيإن اليالف فخالف هذا األ نييب" أو واهلل لتفعل  كذا 

 .يف خمالفته و أو كان عاملا ً  ذاكراً  
 .وايه قيةالشيخ حممد ب  ابراهيم  هو مين  أن يدخل الصدي  فيم  ميتنع م  ميينه قال

بيني ميا اذا حلييف عليى مي  ال ميتنييع و تنيع بيمينييه ميليف علييى مي  أي ميا اذا ح –والفيارو بيني املسييألتني 
فييال يصيييح فيهييا اإللييي ام وميي  مث  كا يييت : يصييح فيهيييا اإلليي ام و وأميييا املسييالة الثا يييية : أن املسيييألة األوىل  –يمينييه ب

خول فهذا شرط جمرد وتطل  بيد" أ ت طال  اذا دخل الشهر : " اليمني كالشرط اارد أي كقول الر ل المرأته 
ه مليا مل يني  لييه إ يففعيل و ف" واهلل ليتفعل  كييذا أو ال تفعيل كيذا : " يمينيه بنيع تميالشيهر و كيذلك اذا قيال ملي  ال 
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يمينييه كييان ذلييك كالشييرط ااييرد فقييد و ييدت اليمييني وو ييد النييث فو بييت بحيي  يف ال امييه ومل ينيي  مميي  ميتنييع 
 .النفارة 

ممن قصد منعه بعم ما حلـف علـى كلـه لـم يحنـث مـا لـم وإن اعل هي أو  يرل  [: قال رحمه اهلل تعالى  
  ]تكن له نية 
 : هنا مسللتان 

أن  لف على فعل شي  و فإ ه ال ييّبأ حيىت يفعليه كليه و وهيذا ال خيالف فييه بيني أهيل :  المسللة األولى 
 .ركعة فال يّبأ اذا صلى اان وتسعني" واهلل ألصلني اليوم ماةة ركعة : " فلو أن ر الً قال . العلم

أن  لييف أال  يفعييل و مث فيحعحييل بعضييه و ففييي املسييألة قييوالن ألهييل العلييم  ييا روايتييان عيي  :  للة الثانيــةســالم 
 :اإلمام أمحد

فليو . ما ذكره املؤليف هنيا وأ يه ال  نيث وهيذا هيو املشيهور يف امليذهب : وهو قول اممهور : القول األول  
  ألن النييب : قيالوا . فإ يه ال  نيث بيذلك حيىت يأكليه كليه " فه واهلل ال آكل هيذا الرغييف فأكيل  صي: " قال 

 .كان ارج رأسه لعاةشة رضي اهلل عنها وهو معتنف فرت له وهي حاةس 
ألن املنييع هنييا  : قييالوا . أ ييه  نييث بييذلك : والقييول الثيياين يف املسييألة وهييو الرواييية الثا ييية عيي  اإلمييام أمحييد   

فنييذلك هنييا : عيي  شييي  فإ ييه ينهييي عيي  أبعاضييه و وهييذا باالتفيياو و قييالوا كييالنهي الشييرعي و والشييارع اذا هنييى 
 .وهي األحيطوه ا القيل ايه قية ألن اليمني املقصود منها املنع و فنا ت كالنهي 

واهلل ال : " أ نييا لييو قلنييا بييالقول األول لنييان ذريعيية اىل خمالفيية األميييان و فيقييول الر ييل : وممييا ييير ح هييذا القييول 
 .فيستأ رها اال يوماً " لدار هذه السنة أستأ ر هذه ا
. فيأكله كله اال لقمة منه وهنذا و وال شك أن هيذا مي  الييل " واهلل ال آكل هذا الرغيف : " ويقول 
 " .ما مل تن  له  ية : " وقد قال املؤلف

منيه شييئاً وهيو ينيوي أال يأكيل منيه شييئاً و فليو أكيل " واهلل ال آكيل هيذا الرغييف : " فلو أن ر يالً قيال 
واهلل ال أشيرب ميا  : " اذا كا ت هناك قرينية تيدل عليى أ يه يرييد األبعياق كيأن يقيول : يسساً فإ ه  نث كذلك 

ميراده أن يشيرب ميا  النهير  أن ينيون ال ميني   هفشرب منه بإ ا  صغس فإ ه  نث و وذليك ألن قولي" هذا النهر 
 .كله فتعني أن ينون املراد بعضه

اك قرينيية تييدل علييى النهييي عيي  األبعيياق أو كا ييت هنيياك  ييية تييدل علييى ذلييك فييال اذا كا ييت هنيي: اذن 
 .خالف يف املنع م  األبعاق 

 .وأما اذا مل تن  هناك  ية وال قرينة ففيه قوالن ألهل العلم
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 الن ر: باب 

 . ذ راً " الذال وكسرها  ضمب: "  ذر ينذ ر : اإلجياب و ي قال :  النذر لغةً 
 " ام  منلٍف خمتاٍر  فسحه هلل تعاىل غسح حمال بنل قول يدل عليه ال: "  اصطالحاً  و
فييإذا أليي م  فسييه مبييا ال جيييب عليييه فييذلك هييو النييذر و وكييل قييول يييدل و  فييإذا  ييوى و مل يييتلفظ مل يل مييه كيياليمني 

لييت  علييي  ييذٌر ان فع: " أو قييال " هلل علييي ان فعلييت كييذا أن أصييوم شييهراً : " علييى النييذر فهييو  ييذر و فييإذا قييال 
و وغس ذلك م  األلفيا  "  ذٌر علي ألتصدق  بألف درهم ان فعلت كذا : " أو قال " كذا ألصلني كذا وكذا 

 .اليت تدل عليه 
إنـه ال يـلتي :نهى عـن النـ ر وقـال :)  والنذر عند مجهور العلما  منروه و ملا يبت يف الصحيحني أن النيب 

 ( من البخيل به بخير وإنما يستخرج 
 .ة م  أهل الديث اىل  رميه و وذلك لظاهر النهي و وتوقف يف  رميه شيخ اإلسالم اب  تيمية وذهب طاةف

  :واممهور مل يقولوا بتحرميه ملا ورد م  األدلة الدالة على أن اإليفا  بالنذر حممود و مأمور به قال تعاىل 
   يياين بالن ر  يفا  بالنذر ميأمور بيه لقوليه وهو أىب اإلو فأي  اهلل عليهم باإليفا  بالنذر  ( : مـن نـ ر

 .( أن يطي  اهلل اليطعه 
 .فهذا يدل على أ ه ليا مبحرم و اذ لو كان حمرماً ملا  عله الشارع مأموراً به وال حمموداً : قالوا 

 :وذهب مجاعة م  العلما  واختار هذا القول الشنقيطي اىل أن النذر  وعان 
 .ر الغس فهو على سبيل املشارطة ذد منه  لب  فع أو دفع ضر ع  الناالنذر الذي يقص: النوع األول 
 .حا ه وتعاىل ال على و ه املشارطةالنذر الذي ينون على و ه التّبر أي التقرب اىل اهلل سب: والنوع الثاين 

 .فهو منروه : أما النوع األول 
 .ثالث فليا مبنروه بل هو مستحب و هذا هو القول ال: وأما النوع الثاين 

وهنيى عي   هنيى عي  النيذر اليذي يسيتخرج بيه مي  البخييل : أن النييب صيلى اهلل علييه وسيلم : عليى ذليك  يلوالدل
 .ي ال يأك خبسم  البخيل وهو النذر الذبه األول و فهو الذي يستخرج  وعالنذر الذي ال يأك خبس وهو الن

 .الديث املتقدم  يفهذه رواية ( وال يؤخر شيئاً إن الن ر ال يقدم شيئاً : ) قال  ففي البخاري أن النيب 
 .( ال تن روا اإن الن ر ال يلتي من القدر بشيء: ) قال  ويف رواية ملسلم أن النيب 
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إن الن ر ال يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن اهلل قدرل لـه ولكـن النـ ر : ) قيال  ويف رواية ملسلم أن النيب 
فهيذه الروايية هياهرة يف أن امليراد  (خيل ما لم يكن البخيل يريـد أن يخـرج يياا  القدر ايخرج ب لك من الب

 .جبلب  فع أو دفع ضر   فسهبذلك النذر الذي يريد به العبد أن ينفع 
فبييني النيييب صييلى اهلل عليييه وسييلم أن النييذر يوافيي  القييدر و وان العبييد ال يييأك لييه قييدره بشييي  مل ينيي  اهلل كتبييه لييه 

 .ر و وحينئٍذ ارج بذلك م  البخيل ما مل ين  يريد أن ارج لن  يواف  النذر القد
فإ ه يأك خبس و فإن العبد يل م  فسه بالنذر بطاعة كصدقة أو غيس ذليك فينيون قيد أتيى خبيس : وأما النوع الثاين 

. 
ن نفقـة وما أنفقتم مـ : وهو ليا ببخيل بل قد أل م  فسه بذلك م  غس مشارطة هلل تعاىل و وكذا قال تعاىل 

وهذا هو  وأي فيثيبنم عليه و فدل على أن م  النذر ما ي ثاب العبد عليه  أو ن رتم من ن ر اإن اهلل يعلمه 
 .يف املسألة  القيل الراج 

 : وعليه االن ر نيعان 
 .ما ينون على و ه التقرب اخلالص احملس هلل تعاىل فهذا مستحب : النوع األول 

ينون عليى و يه املشيارطة و بيأن ينيذر ليجليب  فعياً لنفسيه أو لييدفع عنهيا ضيراً فهيذا فهو ما : وأما النوع الثاين 
 .النوع منروه بل يتو ه  رميه و لنهي النيب صلى اهلل عليه وسلم عنه 

 [ال يص  إال من بالغ عاقل : ] قال المؤلف رحمه اهلل 
الصبي حتى يبلغ والمجنين حتى  –هم وذكر من –رُا  القلم عن ثالثة : ) لقول النيب عليه الصالة والسالم 

 ( يفي  
 [ولي كااراً : ] قال المؤلف رحمه اهلل 

 .فيصح النذر م  النافر 
أني ن رت اي الجاهلية أن أعتكف ليلـة اـي : )  أن عمر قال للنيب : ويدل عليه ما يبت يف الصحيحني 

 . ( أوف بن رك :  الحرم اقال النبي 
 . بادة ع ه بل ال يصح أل: وقال اممهور 

و لن  ان كان يفتقر اىل  يية كالصيالة فيال سيبيل اىل فال عّبة به  وهذا التعليل االف النص الوارد ع  النيب 
 .اال بعد اسالمهبه الوفا  

 ] المطل  : والصحي  منه خمسة أقسام  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . هذا هو القسم األول النذر املطل  
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 هلل علي ن ر ولم يسم شيئاً ، ايل مه كفـارة يمـين : ومثل أن يقيل  [: مه اهلل تعالىقال المؤلف رح 
[ 

أن  وييذبح  ي وراً أليم يسيم  يذراً كيأن فهو مل يسم هذا النذر و ف" هلل علي  ذر ان شفي مريضي : " ر ل قال 
: فليو قيال  -ل الفقهيا  قياكميا   –ره و ومل ينيو ذأن  ج بيت اهلل أم أن يصوم فهو مل يسم   ويتصدو بدراهم أ

 . و وى أن ينون النذر ذبح   ور فإن ذلك يل مه " هلل علي  ذر ان شفي مريضي " 
كفارة الن ر كفارة : ) قال  لن  حيث مل يسم ومل ينو فيل مه كفارة ميني ملا يبت يف صحيح مسلم أن النيب 

 .  (إذا لم يسمه ) : وهو كما قال  –وعند الرتمذي وصححه  ( يمين
فياملراد بييذلك أن "  ييذر : " فميثالً بعيس النييا  عنيدهم عييرف أ يه اذا قيال  و يل مييهفان كيان هنيياك عيرف : لني  

و يييذبح  يي وراً و فييإذا كييان هييذا عييرف عنييدهم فالييذي يظهيير ان هييذا يل مييه ألن هييذا هييو املتبييادر ميي  لفظييه عرفيياً 
  .العرف يقوم مقام التسمية

 ]جاج والأضب ن ر الل  :  الثاني [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . اخلصومة و والغضب معروف : اللجاج 

أن ينون املهيج له ما ياً أو غضيباً و بيل امليراد ميا كيان سيبيله كيذلك أي وان مل يني  أينيا  مياج :  ادا املر يول
 : أو غضب بل املراد ما جيرى جمرى ذلك وهو ما بينه بقوله 

 ] لي  ن ر بشرط وهي تع [:  قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
أي وان مل ينييي   مييييني ويقصيييد املنيييع منيييه أو الميييل علييييه أو التصيييدي  أو التنيييذيب فيخيييس بيييني فعليييه أو كفيييارة 

 . غضبان أو يف خصومة و لننه يف الغالب ينون يف اللجاج واخلصومة 
 " . هلل علي أن أصوم سنة ان فعلت  كذا : " كأن يقول " بقصد املنع منه " 
 " . ان مل أصل امماعة يف املسجد فلله علي صوم سنة : "  مل  فسه عليه فيقول  أو يريد أن" 
ان كنت كاذباً و فلله علي صوم : " فقال  –أ ت كاذب  –خبّب ملا أخّب : " ر ل قيل له " أو تصدي  اخلّب " 

 .  "ان مل أك  صادقاً فلله علي أن أصوم سنة: " و أو قال " سنة 
 " . ان كنت صادقاً فلله علي أن أصوم سنة : " ول السامع كأن يق" أو تنذيبه " 

أو التصدي  أو التنذيب فقد  رى جمرى اليمني وعليه فيخس بيني على الفعل فإذا كان املراد منه املنع أو المل 
 . فعله وكفارة ميني
كفيارة مييني وان شيئت لييك  ع ان شيئت أن تي وره و: فنقيول " ان زرت فال اً فعلي صيام سنة : "  فإذا قال مثالً 

 .أال ت وره
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و ( من نـ ر اـي  ضـب اعليـه كفـارة يمـين : ) قيال  ما روى يف أبو داود والنساةي أن النيب : ودليل ذلك 
الديث اسناده ضعيف لننه يابت ع  عمر كميا يف سين  أيب داود عي  سييد بي  املسييب عي  عمير وهيو يابيت 

 . وال يعلم هلا خمالف  صحيح ع  عاةشة  كما يف موطأ مالك بإسناد صحيح
 . أن عليه أن يويف مبا  ذره : وهو قول املالنية والشافعية : والقول الثاين يف املسألة 

 .  ولعمومات األدلة و وال يعلم هلم خمالف : قالوا 
 .وذلك ألن اآليار فصص العموم كما تقدم تقريره  :والصحي  هي القيل األول 

اميي ا  وامنييا يريييد املنييع أو  عاليمني أل ييه ال يريييد ايقييا كييي جمييرى اليمييني فنييان  هييذا النييذر جييير : وميي  حيييث النظيير 
 . الث أو التصدي  أو التنذيب فنا ت كاليمني 

 ] ن ر المباح كلبس ثيبه وركيب دابته احكمه كالثاني : الثالث  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . أو وصلت داري هذا  و ذههلل علي  ذر ألصوم  سنة ان ركبت  دابيت ه: قال ر ل 

دخيول هيذه اليدار و أو أن تيدخلها وتركيب  وو أ ت خمس بني أن متتنع م  ركوب هذه الدابية : فحينئذ يقول له 
  .الدابة وعليك كفارة ميني 

أركب أيها الشيخ اإن اهلل  ني عنك : ) رأى شيخاً ميشي بني ولديه فقال :  أن النيب : ويدل على ذلك 
 . ( وعن ن رك 
اطييب اذ هييو بر ييل قيياةم و فسييأل عنييه فقيييل لييه أبييو اسييراةيل  ييذر أن يقييوم يف  بينمييا النيييب : ويف البخيياري 

مــــرول اليقعــــد وليســــتظل : )  فقييييال النيييييب " أي يصييييوم الييييدهر " الشييييما وال يسييييتظل وال يييييتنلم ويصييييوم 
 ( وليتكلم وليتم صيمه 

 . وال كفارة عليه –كما تقدم   –فإ ه ال يل مه اإليفا  ان  ذر مباحاً : وقال شيخ اإلسالم واب  سعدي قالوا 
 . مل يأمر بالنفارة يف الديثني املتقدمني وتأخس البيان ع  وقت الا ة ال جيوز  ألن النيب : قالوا 

فهييو ( كفــارة النــ ر كفــارة يمــين : )  هييو  ييذر و وقييد قييال النيييب :  بوا النفييارة و وقييالوا و فييأ:  مهييوروأمييا ام
 .دخل يف هذا الديث  ذر في

 ] وإن ن ر مكروها من طالق أو  يرل استحب أن يكفر وال يفعله  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . فهذا منروه يف الشرع " هلل علي ان حصل كذا أن أطل  زو يت : " اذا قال 

فيير وال يفعييل لنيي  فإ ييه يسييتحب أن ينفيير وال يفعلييه و فهييو باخليييار ان شييا  أن يطليي  زو تييه وان شييا  أن ين
 . التنفس هو األفضل وهو املستحب له 

 . وو وب النفارة هنا مبين على املسألة السابقة فالذي  ال يو بوهنا يف  ذر املباح ال يو بوهنا هنا 
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كشــرب خمــر وصــيم يــيم الحــيم والنحــر اــال : نــ ر المعصــية : الرابــ   [: قــال المؤلــف رحمــه اهلل تعــالى
 ] يجيز اليااء به ويكفر 

لقوليه و فهيذا  يذر معصيية وال جييوز الوفيا  بيه " كيذا وكيذا فنيذر عليي أن أشيرب اخلمير   حدثلئ  : " ر ل قال 
 -  وينفر يف املشهور م  املذهب ،  (ومن ن ر أن يعصي اهلل اال يعصيه : )  -يف الصحيح . 

 البييان عي  وقيت الا ية ال مل ييذكر ذليك يف اليديث املتقيدم و وتيأخس ال ينفير ألن النييب : وقال اممهور 
 . جيوز 

ال نـ ر اـي : )  - مي  حيديث عاةشية –قيال  مبا يبت عنيد اخلمسية أن النييب  فاستدلوا -:وأما النابلة 
 . والديث م  حديث ال هري ع  أيب سلمة ع  عاةشة ( معصية وكفارته كفارة يمين 

عه م  أيب سلمة و وامنيا مسعيه مي  سيليمان بي  ن ال هري مل يسمبأوأعله أمحد والبخاري والرتمذي وأبو داود 
 . األرقم ع   ىي ب  أيب كثس وسليمان ب  األرقم ضعيف الديث

حيدينا أبيو : أي قيال ال هيري  –لن  رواه النساةي بسند فيه تصريح بالتحديث بني ال هري وبيني أيب سيلمة 
 . وعليه فت ول العلة املذكورة –سلمة 

وهياهر ذليك أ يه يصيحح هيذه الروايية  "يل ان ال هري مل يسمعه م  أيب سيلمةوق: " قال النساةي بعد ذلك 
 . 

ومثل هذا الديث يقوي التوقف فيه أل ه اشيى أن ينيون غلطياً مي  بعيس اليرواة و فياملعروف أن ال هيري مل 
صيييريح تيصيييرح بالتحيييديث فيخشيييى أن ينيييون هنييياك خطيييأ مييي  بعيييس اليييرواة الثقيييات يف هيييذا السيييند فيييذكر ال

 . و اً بالتحديث 
وصوب الفيا  ( ال ن ر اي معصية وكفارته كفارة يمين : ) وورد يف سن  أيب داود ع  اب  عبا  مرفوعاً 

 . خمالف  له وقفه لن  ال يعلم
مــن نــ ر أن يطيــ  اهلل اليطعــه ومــن نــ ر أن : ) قييال يف حييديث عاةشيية املتقييدم  ويف املسييند ان النيييب 

واسيناده  ييد لني  اشيى أن تنيون مننيرة ( وليكفر عـن يمينـه : ) يف املسند  و( يعصي اهلل اال يعصيه 
 . حيث أعرق عنها صاحبا الصحيح 

ملا تقدم م  أير اب  عبا  وأ يه ال يعليم ليه خميالف  ايما يظهر أقيى –أي و وب النفارة  –هذا القول  و
فحينئيذ ينيون " مل يسيمه اذا : " أال أن يقييدها بروايية الرتميذي ( كفارة الن ر كفـارة يمـين : )  ولقوله 

 . الديث خاصاً يف النذر الذي مل يسم 
 . القوالن كال ا فيه قوة وينبين على ذلك مسألة النذر املباح واملنروه  و
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 ] ن ر التبرر مطلقاً أو معلقاً : الخامس  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . و ا النوعان اللذان تقدم ذكر ا يف أول الدر  

 . ّبر مبع  التقرب  ذر الت
 " .  ذر هلل علي أن أصوم يالث أيام : " أن ع  الشرط كأن يقول " مطلقاً " 
 " . ان شفى اهلل مريضي فلله علي أن أصوم شهراً : " كأن يقول " أو معلقاً " 

إن شــفى اهلل مريضــي أو ســلم : كفعــل الصــالة والصــيام والحــه ، كقيلــه   [: قــال المؤلــف رحمــه اهلل تعــالى
 ] بهالي الأائب الله علي ك ا ، ايجد الشرط ل مه اليااء م

 . ( من ن ر أن يطي  اهلل اليطعه : )  وال جت ةه النفارة لقوله 
:   –يف اليديث املتقيدم  –فإن  ذر  ذراً عج  عنه فعليه كفارة ميني وال جيب علييه الوفيا  لقيول ابي  عبيا  

 . رواه أبو داود (ومن ن ر ن راً ال يطيقه اعليه كفارة يمين )
نـ رت أختـي : ) ة بي  عيامر قيال قبيوأما كو ه ال جيب علييه الوفيا  فلميا يبيت يف الصيحيحني مي  حيديث ع

أي لتفعل ( مرها التمشي ولتركب : اقال  أن تمشي إلى بي  اهلل حااية المرتني أن أستفتي النبي 
 . ما شا ت 

وهيذا الشييخ كيان ( اهلل  نـي عنـك وعـن نـ رك  أركب أيها الشيخ اإن: )  وللحديث املتقدم يف قوله 
 .ني و فهذا يدل على أ ه اذا كان يعج  ع  الوفا  بالنذر فإن الوفا  ال جيب عليهليهادي بني ر 

 وهل عليه النفارة أم ال؟
:  لييييديث عقبيييية املتقييييدميييييات ااملشييييهور يف املييييذهب أن عليييييه النفييييارة ألييييير ابيييي  عبييييا  املتقييييدم ويف بعييييس الرو 

 ( .  ولتصم ثالثة أيام) : ويف رواية ( عن يمينها ولتكفرن )
 . يف الج فعليه دم وهو رواية ع  اإلمام أمحد ومذهب أيب حنيفة أ ه ان كان والقول الثاين 

: ويف روايية ( ولتهـد هـدياً : ) ويستدلون مبا ورد يف بعس روايات هذا اليديث كميا يف سين  أيب داود قيال 
 . البد ة واكتفوا باهلدي ومل يو بوا ( ولتهد بدنة ) 

 . ضعيفة السند(  ولتصم ثالثة أيام: )  ورواية( ولتكفر عن يمينها )  وهذه الروايات كلها ضعيفة فرواية
وال يصح يف هذا اليديث األمير باإلهيدا  : ) فقد أعلها اإلمام البخاري فقال (  التهد هدياً : ) وأما رواية 

 . الرواة ع  ساةرهم  وعليه فهي لفظة شاذة تفرد  ا بعس( 
 . وتأخس البيان ع  وقت الا ة ال جيوز  مل يأمر النيب : وم  مل يو ب شيئاً يف غس الج قالوا 
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اليذي ال ير يى عجي  ميع ال علييههو ما ذهب اليه اب  عبا  وال يعلم له خمالف و وا يه جييب  وال   يترج 
 .واهلل أعلم وأن ينفر ع  ميينه زواله 

إال إذا ن ر الصدقة بماله كله أو بمسمى منـه يريـد علـى ثلـث الكـل اإنـه  [: مه اهلل تعالىقال المؤلف رح
 ] يج ئه قدر الثلث ، ايما عداها يل مه المسمى 

هلل عليييي أن " أو قيييال " يل كليييه هلل عليييي  يييذر أن أتصيييدو مبيييا: " اذا  يييذر الصيييدقة مباليييه كليييه و كيييأن يقيييول 
 . نا أكثر م  الثلث وماله ماةتا ألف فه" آلف  أتصدو مباةة

ييا رسيول اهلل ان مي  تيوبيت :  فيج ةه قدر الثلث و ملا يبت يف الصحيحني أن كعب ب  ماليك قيال للنييب 
 . ( أمسك عليك مالك اهي خير لك : )  أن أخرج م  مايل كله اىل اهلل واىل رسوله فقال له النيب 

مشيعر بأ يه قيد ألي م  فسيه بيذلك و هيذا مي   هيوو  ( كالثلـث يج ئـ: ) قال ليه  أن النيب : ويف أيب داود 
 .  هة األير 

 . ع  أكثر م  يلث ماله ليا مبستحب  نلفوأما م   هة النظر ؛ فألن خروج امل
ل عليى أن الصيدقة بيأكثر مي  الثليث مباحية وليسيت مبسيتحبة و فيد( الثلث والثلث كثيـر : )  قوله ب و

 . النوع الثالث والنذر املباح ال جيب الوفا  به كما تقدم يف 
هلل علييي أن أتصييدو مباةيية ألييف و وهييو ميلييك أربعماةيية ألييف فإ ييه : " فييإذا قييال " وفيمييا عييداها يل مييه املسييمى 
 . يل م بأن يتصدو باملسمى 

 ]ومن ن ر صيم شهر ل مه التتاب   [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 
 . وذلك ألن هذا هو مقتضى اطالو اللفظ  هلل علي  ذر أن أصوم شهراً و فيل مه التتابع: " فإذا قال  
 ]وإن ن ر أياماً معدودة لم يل مه إال بشرط أو نية  [: قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

مل يل مييه التتييابع بييل لييه أن يصييومها متفرقيية ألن لفظييه ال يقتضييي " هلل علييي أن أصييوم يالييية أيييام : " اذا قييال 
 " . التتابع اال بشرط أو  ية 

 . هلل علي أن أصوم يالية أيام متتابعة فيل مه بذلك للشرط : " كأن يقول   :اال بشرط 
 . وينوي أهنا متتابعة فيل مه ذلك " هلل علي أن أصوم يالية أيام : " كأن يقول : أو  ية 
 : مسللة 

 اذا  ذر فعل مفضول ففعل فاضالً عليه م   نسه فإ ه جي ةه ؟ 
 . ى يف املسجد النبوي أ  أه ذلك فلو  ذر أن يصلي يف املسجد األقصى فصل

 . وم   ذر أن يصوم يوم الثاليا  فصام يوم االينني فإ ه جي ةه أل ه أفضل 
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  ( مياا كتاب األ) نع  شرح زاد المستق

 هـ4132

 

 

 هللا  ةحمد بن عبدهللا الحمد حفظ/ لفضيلة الشيخ 
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 . وم   ذر أن يصوم الدهر كله فصام يوماً وأفطر يوماً فإن ذلك جي ةه أل ه أفضل 
إني : يل اهلل يا رس إن رجالً قال للنبي : ) ويدل على ذلك ما يبت يف سن  أيب داود بإسناد صحيح 

، صـل هاهنـا: اقـال ، ، اسـلله  اهاهنـصـل :   المقدس اقال ين رت إن ات  اهلل عليك أن أصلي بب
  .(شلنك إذاً : اقال ، اسلله 

 
 آله وصحبه أجمعينوعلى واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد 

 


